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HOTRÄREA

NR. 05/31.01.2022

privind aprobarea Planului de
aciuni sau de lucräri de interes local pentru anul 2022, in
vederea repartizärii
orelor de munc prestate de
persoancle apte de munc, beneficiare ale Legii
nr. 416/2001
venitul
minim garantat
privind
Consiliul Local al
ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ordinara in data de 31.01.2022,
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare nr.1289/20.01.2022
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrri
de interes local
pentru anul 2022, in vederea repartizrii orelor de munc prestate de persoanele
apte de munc, beneficiare ale Legii nr. 416/2001
venitul minim

privind

garantat;
Raportul nr.342/07.01.2022 al Biroului de Gospodrie Orä_eneasc din cadrul Primárici ora_ului Ovidiu;

Referatul de aprobare nr.1288/20.01.2022 al domnului primar,
Scupra George;
Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al unitii

administrativ-teritoriale -orasul Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
In conformitate

cu

prevederile:

Art. 6, alin.2 si alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu moditicarile si

completarile ulterioare, coroborat cu ce ale art. 28, alin.1, 2 si 3 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, ale art.67, alin.1, 2 si 3 din
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
Art.129 _i alin. (7) lit."b" privind Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgentaa
Guvernului nr. 57/2019;

In temeiul art. 129 alin.(1) si (2) lit. ,d", alin. (7) lit. p) _i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

HOTR TE:
Art.1 Aprobarea Planului de aciuni

vederea repartizärii orclor de munc

sau de lucrri

de interes local pentru anul 2022, în

prestate de persoanele apte de munc,

beneficiare ale Legii

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform Anexei care face parteintegrant din prezenta hotärâre.

CONSTA

CONSIL

Art.2

Biroul de Gospodärie Or_eneasc

din cadrul Primriei

ora_ului Ovidiu _i D.P.A.S

Ovidiu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
de catre cei 12 consilieri locali
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 12 voturi ,,pentru"
locali alesi in functie.
prezenti la sedinta din totalul de 17 consilieri

Prezentul act administrativ se va comunica prin grija secretarului general al UAT Ovidiu

tuturorfactorilor interesati in termenul legal.
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